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DECRETO N.º033/2013–PMA/GAB, 02 de janeiro de 2013 
 

“Dispõe sobre o consumo e a venda de 
bebidas durante a realização de eventos 

esportivos no Estádio Vice-Prefeito Décio 
Gonçalves Quintas – ‘Venezão’, e dá 
outras providências.” 

 
O Prefeito Municipal de Afuá, Estado do Pará, no uso das atribuições legais que 

lhe confere o art. 86 inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Afuá, e  

 
Considerando a necessidade de oferecer tranqüilidade aos atletas e torcedores no 

Estádio Vice-Prefeito Décio Gonçalves Quintas – Venezão, durante a realização de eventos 

esportivos ou não, 
 
DECRETA: 

 
Art. 1. º Durante a realização de eventos esportivos ou não no Estádio Vice-Prefeito 

Décio Gonçalves Quintas – Venezão será permitido, nas dependências do Estádio apenas a 

venda ou consumo de cervejas, refrigerantes e água mineral, somente em copos e garrafas 
ou latinhas descartáveis. 

 

Art. 2. º Fica expressamente proibido a venda ou consumo de bebidas alcoólicas tais 
como uísque, vinhos, aguardente, e demais substâncias destiladas ou fermentadas, ou 
portar qualquer tipo de arma de fogo, arma branca ou objeto que seja considerado pérfuro-

cortante, nas dependências do Estádio Vice-Prefeito Décio Gonçalves Quintas – Venezão. 
 
Art. 3º - O torcedor que lançar qualquer objeto dentro da área destinada aos 

jogadores, ou provocar atos de desordem dentro do estádio e descumprir as normas 
contidas neste decreto será conduzido para fora do estádio pela autoridade competente e 
responderá cível e criminalmente por outras penalidades cabíveis. 

Parágrafo único. O torcedor será retirado das dependências do estádio, sem 
ressarcimento do valor pago pelo ingresso e no caso de reincidência, ficará impedido de 
freqüentar o estádio, durante a realização de qualquer evento esportivo ou não, por um 

prazo de 6 (seis) meses, e sofrerá processado legalmente pelas autoridades constituídas. 
  
Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário. 

 
Registre-se, publique-se, dê ciência e cumpra-se. 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Afuá–PA, 02 de janeiro de 2013. 
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